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K dotazníkovým metódam výzkumu jazykového povedomí

Josef Šimandl

KČJ FF UK, Praha

Dotazníkové metódy nejsou domovem v jazykovede Masové predkla-
daný formulár pro široce založené a pohodlné zpracovatelné zjištování je
pomerné mladý vynález statní správy, který u respondentú predpokladá gra-
motnost a jistý (vétšmou neovéfovaný) stupeň soudnosti tento predpoklad
platí píiméŕené i o dota/nících lingvistických

Sociolingvisticky dotazník Ize použít podpúrné pn výzkumu dialektu.
ev sociolektú. ale i ké /koumání tzv bežné mluveného jazyka a jeho pome-
ru k jazyku spisovnému povedomí o tom, které tvary uživatelé ješté/už
(ne)hodnotí jako spisovné Taková hodnocení Ize síce vyžadoval od
(reprezentativního vzorku) všech uživatelú jazyka, ale s výhradou, že pove-
domí spisovnosti je u vétšmy národa opfeno jen o znalost pasívni (aktívni
více či mene pokulhává) Smérodatné soudy o spisovnosti získame spíše od
aktivních uživatelú spisovného jazyka (v tomto smyslu Ize spisovný jazyk
chápal za svébytný sociolekt) V dialektologn by sotvakdo mapoval povedo-
mí napr o záhorském dialektu — o tom, čo je či není „záhorské" — dolaz-
níkem zadávaným (mj) na Prešovskú

V Čechách síce probéhlo mnoho dílčích a nékolik velkých anketních šet-
rení- tvaroslovný dotazník ÚJČ ČSAV z 50 let (rozeslany poštou osobnos-
tem kulturního života a vybraným učitelúm, do vyhodnocení pfijato 153
dotazníku), iniciovaný článkem A Jedličky Zjišťování mluvmcké normy lou-
dobé spisovné češtiny (1950, 121n), dolazník k náfeční slovní /ásobé, nym
po 30 lelech zúročený v Českémjazykovem atlasu (Praha 1993), ankela týmu
Machač — Štich — Tejnor k pravopisu a názorúm na prípadnou reformu
z konce 60 let. Avšak zatím mame pátrame po melod(olog)ické prací
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0 dolaznících Slovensko má podnetnou tradici sociohngvistického bádaní.
Katriakova monografie Metódy a techniky sociologického výskumu (1975),
preklad stati B Techtmeierové a kôl Tézy o jazykovej kultúre (1987), ve
sborníku z konference ve Smolenicích (1988) /ásadní práce J. Šikry (Jazy-
kové normy a ich odraz vo vedomí nositeľov jazyka) a J Horeckého (Základ-
né pojmy jazykovej komunikácie vymezuje pojmy komunikačná kompeten-
cia a jazykové vedomie, tedy samolny pfedmél ankelního šetrení)
S lakovými pracemi se náš Reader m Czech Socinlmguistics (1986) múze na
leorelické úrovni dobre mení (zejm díky Danešové studn o hodnotách
a poslojích ve vztahu ké kodifikaci), ale praklické plody nám scházejí Zato
na Slovensku probéhla v rámci projektu Slovenčina v súčasne] komunikácii
(1989) anketa zaméfená celonárodné a dolýkající se vétšmy úrovní popisu
jazyka S výsledky seznamuje Slovenská reč od č 5—6/1991 po 1991 (stu-
die A Oravcové, J Šikry, J Bosáka, K Buzássyové, M Nábélkové ad )

K dotazníkovým šetrením bývají vznášeny výhrady, od prízemné prak-
lických (formulace otázek, orgamzace sbéru, reprezentatlvnost zkoumaného
vzorku aj ) až k vážne neetické olázce. Čo se vlastné zkoumá'7

Jazykové vedomí (SprachbevvuBtsem) se vymezuje ruzné, defmice se
shodují v tom, že to je složka vedomí, která reguluje zacházení s jazykem
Zahrnuje thesaurus slov, gramatický kód a komunikační normy Horecký
(op. cit.) si vypomáha kompulačním obrazem báze dal a operačních pravi-
del Do operačních pravidel radí jak gramaliku, lak normy a postoje ly však,
jak dále ukážeme, se nevejdou úplné do pojmu vedomí Horecký rozlišuje 4
stupne — jazykové vedomie

1) insitné (individuálni, bez ovhvnéní společenskými vztahy),
2) bežné (v rámci jazykového společenství),
3) kultivované (u téch, kdo respeklují omezení spisovného jazyka),
4) teoretické (u léch, kdo jazyk zároveň vedecky zkoumají
Na tomto pojelí oceňujeme zvidilelnéní leorému, že jazykové vedomí

jazykovedcovo je ja/ykové vedomí sui generis, z loho vyplýva, že jazyko-
vedec by je z princípu nemél brál za kritérium pro kodifikační rozhodovaní
(ač se lak doložené delo a vskrylu možná bude díl i v budoucnu)

Výzkum založený na takovém pojetí jazykového vedomia má podlé
Horeckého jen okrajové pfíhlí/et ké stupňúm l a 4, hlavné by mél stanovil
pomer 2 3 Je bohužel príznačné, že v ankete JÚĽŠ SAV se nakonec zjiš-
ťovalo pouze globálni sebehodnocení respondenla — bod 39 Ako ste pristu-
povali k vyplneniu jazykovej časti dotazníka (spontánne x s rozmyslem podlé
predstavy správnosti x podlé jazykového citu) A pfece je známo, že napr
1 erudovaný jazykovedec (klerý by mél míl jazykové vedomie 4) múze
rešpektoval ta omezení spisovného jazyka, o mchž není teoreticky pfesvéd-
čen (3), že mternalizovaná omezení spisovnosti v jistém jazykovém spole-
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